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PondÄ›lÃ-, 08 leden 2018

Je to uÅ¾ pár let zpátky, ale dneska jsem si (nevím proÄ•) vzpomnÄ›la. ProstÄ›, najednou mi to vytanulo na mysli. A jsem za
to ráda, je to taková magická vzpomínka, a málem by uÅ¾ úplnÄ› zapadla. Kdybych to napsala jinak, byl by z toho i dobrý
vtip o tom, jak jsem se bála, a jak to dopadlo. Ale ten okamÅ¾ik byl tak hluboký, Å¾e zkrátit to ve vtip se mi nechce. Tak své
následující vyprávÄ›ní zaÄ•nu citátem z Å˜eka Zorby:

&bdquo; ...a na bÅ™ehu jsem pÅ™ed sebou sly&scaron;el moÅ™e, jak Å™ve a olizuje pláÅ¾, jako kdyÅ¾ &scaron;elma vypla
jazyk a pije. Byl jsem &scaron;Å¥asten, vÄ›dÄ›l jsem to. Pokud proÅ¾íváme &scaron;tÄ›stí, sotva jsme si toho vÄ›domi. AÅ¾ kd
pÅ™ejde a pohlédneme za sebe, uvÄ›domíme si je najednou &ndash; nÄ›kdy jsme pÅ™ekvapeni, Å¾e jsme byli &scaron;Å¥ast
Já jsem na tom krétském pobÅ™eÅ¾í proÅ¾íval &scaron;tÄ›stí a zároveÅˆ jsem vÄ›dÄ›l, Å¾e jsem &scaron;Å¥asten. Nedozírn
se prostíralo aÅ¾ k bÅ™ehÅ¯m Afriky. ÄŒasto vál odtud horký jiÅ¾ní vítr sirocco, pÅ™icházející z dalekých Å¾havých pou&sca
vonÄ›lo moÅ™e melouny, v poledne se vypaÅ™ovalo, zvedalo se a rýsovalo jako malá, nevyvinutá Å¾enská Åˆadra a veÄ•er
zrÅ¯Å¾ovÄ›lé sténalo, svítilo v&scaron;emi barvami, pÅ™edev&scaron;ím vínovou, fialovou a temnÄ› modrou. Odpoledne jsem
hrál, nabral jsem si do hrsti jemnÄ› Å¾lutý písek, propou&scaron;tÄ›l jej mezi prsty a nechával padat teplý a jemný. Ruka se mÄ›
v pÅ™esýpací hodiny, Å¾ivot plyne a ztrácí se. Ztrácí se, dívám se na moÅ™e, sly&scaron;ím Zorbase, a v spáncích mi
bu&scaron;í &scaron;tÄ›stím...&ldquo;
A i já jsem to pocítila, okamÅ¾iky, kdy se vÅ¯bec nic nedÄ›je, ale zalykám se
&scaron;tÄ›stím, uvÄ›domuju si, Å¾e jsem právÄ› teÄ• &scaron;Å¥astná. Jak Ä•asto jsem leÅ¾ela na horkém písku a koukala s
sametovÄ› Ä•ernou oblohu s milionem hvÄ›zd. U nás není nikdy vidÄ›t tolik hvÄ›zd, vesmír nevypadá tak hluboký. Vnímala jsem
zvuky moÅ™e, samotu okolo, drsné hory nad sebou. I to, Å¾e jsou v nich tu a tam drsní lidé. Å½ila jsem mezi nimi, jedla
jejich jídlo, po nÄ›kolik let se protloukala, jak se dalo... Ale toho psa, toho jsem uvidÄ›la hned v prvním roce Å¾ivota tam.
MoÅ¾ná i proto jsem pozapomnÄ›la...

PláÅ¾e jsou tu obrácené smÄ›rem k Africe. Ze severu je chrání masiv hor se snÄ›hovou Ä•epicí, k moÅ™i se dostanete jen
úzkou cestou, klikatící se mezi skalními masivy, kamením, houÅ¾evnatými keÅ™i a trávou biÄ•ovanou vÄ›trem. To není nic
turistického. Na&scaron;tÄ›stí. Po chladném horském vzduchu vás omámí vÅ¯nÄ› horských bylin, tymiánu, a ucítíte
pÅ™ítomnost rozpáleného písku. Jsme blízko. I dneska jsme se rozhodly s mojí nÄ›meckou kamarádkou pÅ™enocovat na
pláÅ¾i. Dlouho do noci si jen tak povídáme, sedíme na písku a Ä•ekáme, aÅ¾ nás únava pÅ™emÅ¯Å¾e. Jsem taková, Å¾e
vnímám v&scaron;echno okolo. Nejen to kouzlo a krásu, zvuky moÅ™e a chladnoucí písek. Vnímám i urÄ•ité nebezpeÄ•í,
které mi zrcadlí, Å¾e stále Å¾iju a dýchám, vnímám tu samotu, exponovanost v&scaron;em náhodám i nehodám. Lidé
jsou tu drsní, to uÅ¾ jsem Å™íkala. NÄ›kdy stra&scaron;nÄ› hodní, jindy nevyzpytatelní. x x x I toulavých psÅ¯ bylo plné Å˜eck
to vÄ›t&scaron;inou velcí psi, zdivoÄ•elí a Å¾ijící podle zákonu vlkÅ¯. Pravda, dneska uÅ¾ tam nejsou, pÅ™ed Olympiádou prob
&bdquo;Ä•istka&ldquo;, ale tehdy nebylo nic neobvyklého, kdyÅ¾ jste si vy&scaron;lápli na Akropoli, a z jámy na vás
vyletÄ›la rozlícená fena, okolo které se motal houf &scaron;tÄ›Åˆat. Ti zdej&scaron;í psi mÄ›li &scaron;patné
zku&scaron;enosti s lidmi, vidÄ›la jsem na vlastní oÄ•i nÄ›kolik napadení psy, pokousaného Ä•lovÄ›ka, co &scaron;el jen okolo.
Na autobusovém nádraÅ¾í se ve zmÄ›ti lidí potulovalo vÅ¾dycky pár psÅ¯ obÅ™ích rozmÄ›rÅ¯, a nÄ›kdy jim nÄ›kdo nepadl do
Byli to psi, co uÅ¾ se narodili divokým psÅ¯m, ta situace byla stra&scaron;ná, psÅ¯ mi sice mohlo být líto, ale také jsem se i
bála mezi nimi procházet. VÅ¾dycky. x x x Jsem zpátky na té pláÅ¾i, poslouchám svoji nÄ›meckou kamarádku a
usmívám se. Také ona tady Å¾ije, protoÅ¾e tu na&scaron;la nÄ›co, co jí v NÄ›mecku chybÄ›lo. Na druhou stranu mÄ› vÅ¾dyck
dostane Å™eÄ•mi, jak by tu nejradÄ›ji lidi mÄ›nila a vychovala... je to absurdní, ale ne&scaron;kodné. To ona to nakonec vzdá,
vím to dopÅ™edu. Mezi Å™eÄ•í zahlédnu na skalách okolo pláÅ¾e bílou siluetu. Je obrovská, v té Ä•erné tmÄ› mi pÅ™ijde pÅ
nepÅ™irozená. Bílá skvrna pomalu, ale jistÄ› klouÅ¾e ze skalisek smÄ›rem k pláÅ¾i. MÄ›kce sjíÅ¾dí, skáÄ•e, klikatí se mezi b
doleva a doprava, tak jako silnice z hor. Jímá mÄ› hrÅ¯za, Ä•erná noc, nikde nikdo, a na nás jde obrovský bílý pes, moÅ¾ná
má vzteklinu. Co budeme dÄ›lat? Ale nejde k nám, za chvíli se ztratí, na&scaron;tÄ›stí nestojí o setkání a &scaron;el si svojí
cestou.

Dál si povídáme, ale já jezdím oÄ•ima po skalách okolo, propichuju tmu jak nejlépe umím a zaostÅ™uji na
v&scaron;echny pÅ™edmÄ›ty. Dokud není jasné, Å¾e ten bílý kolos je uÅ¾ pryÄ•, dokud neubÄ›hne dal&scaron;í hodina, doku
neunavíme a neuloÅ¾íme na písek. Spánek pÅ™ijde záhy. Ale ne moc hluboký. Za nÄ›jakou dobu se probouzím, stále
sly&scaron;ím moÅ™e, stále je sametovÄ› Ä•erné nebe s milionem hvÄ›zd nade mnou. Kolik mÅ¯Å¾e být hodin? PÅ™emý&sca
TÅ™i nebo Ä•tyÅ™i ráno? LeÅ¾ím na boku a prohlíÅ¾ím si skály na své stranÄ›. Vzpomenu si na psa, na tu obÅ™í bílou siluet
pátrat oÄ•ima ve tmÄ›. Jezdím sem a tam, dokud zrakem nepÅ™ejedu v&scaron;echna zákoutí a kaÅ¾dý keÅ™ mezi balvany a
skálou. Dlouho zkoumám, pÅ™emý&scaron;lím.... aÅ¾ si Å™eknu, Å¾e uÅ¾ jsem opravdu paranoidní a je Ä•as zase spát. Rán
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nás totiÅ¾ sluníÄ•ko probudí brzo. Mám pÅ™eleÅ¾enou ruku, takÅ¾e se otoÄ•ím, pÅ™idrÅ¾ím si spacák a otoÄ•ím se na dru
bez hlesu zírám na hustou bílou koÅ¾e&scaron;inu dvacet centimetrÅ¯ od mého obliÄ•eje. Ten pes. Ten obrovský pes!!! LeÅ¾
vedle mne, tak blízko, Å¾e se nemohu ani leknout, my&scaron;lenky se zastaví, dech se mi zastaví, srdce se zastaví. LeÅ¾í mi
pÅ™ed obliÄ•ejem, ale pÅ™ece ne tak blízko, aby se mne dotkl. Jen zírám. Vidím jeho oÄ•i, jak mne sledují, ale není v nich nic
neÅ¾ Ä•irá odevzdanost svému osudu. ZvíÅ™e pomalu zvedne hlavu a dívá se na mne. Jeho pohled není ani divoký, ani
radostný. Ale ani smutný. Jen se na mne mlÄ•ky podívá, pomalu vstane, sklopí hlavu a odchází. Zírám nÄ›mÄ› dál, ale cítím,
Å¾e jsem nÄ›co pokazila. To mnÄ› je najednou smutno. Å½e odchází. Zvednu se na lokti a koukám, jak bílý pÅ™elud mizí ve tm
a za chvíli uÅ¾ stoupá po skalách nad pláÅ¾í... svírá se mi srdce nepopsatelným pocitem. V&scaron;echno mi to najednou
dochází. Ta osamÄ›lá du&scaron;e poÄ•kala, dokud úplnÄ› neusneme, aby si pÅ™i&scaron;la pro trochu toho kontaktu,
spoleÄ•nosti. I kdyÅ¾ jenom spící spoleÄ•nosti. A jakoÅ¾to spící ho neodeÅ¾eneme, neublíÅ¾íme mu. Å½ádné známky útok
zloby Ä•i agrese z jeho strany. Jediné co chtÄ›l, bylo se aspoÅˆ na chvíli cítit zase psem &ndash; odvÄ›kým spoleÄ•níkem lidí. A
vybral si mne. ZÅ™etelnÄ› cítím tu poctu. Lehl si na moji deku, vnímám najednou, Å¾e jsem byla privilegovaná. Ale strach mu
nedovolil se pÅ™itisknout. Bál se, Å¾e by mne probudil a v&scaron;echno by skonÄ•ilo. TakÅ¾e se stoÄ•il na dvacet centimetrÅ
od mého tÄ›la a bez sebemen&scaron;ího zvuku tak zÅ¯stal nehnutÄ› leÅ¾et, nÄ›kolik hodin, nebo stihl jen chvíli?? Nespal, je
odpoÄ•íval a hlídal. Nevím. Cítím najednou obrovský zármutek a prázdnotu. Vnímám toho psa, hranice na&scaron;ich tÄ›l a
myslí se ztrácí. Vnímám jeho existenci a osud. Jde to témÄ›Å™ nahmatat v&scaron;ude kolem. Vnímám to úmyslné ticho,
tu odevzdanost. Najednou jsem tím psem. ÄŒekám schovaná, aÅ¾ ti jediní lidé &scaron;iroko daleko usnou, a pak se
pÅ™iplíÅ¾ím, a hraju si na to, Å¾e jsem jejich. Chci se na chvíli cítit uÅ¾iteÄ•ný, Å¾e mám svého Ä•lovÄ›ka a dÄ›lám mu stráÅ
Jsem ten pes, pohybující se po osamÄ›lých pláÅ¾ích a skalách pod sametovÄ› Ä•ernou oblohou a vesmírem s milionem hvÄ›zd
Jsem pes a touÅ¾ím. Ale jsem moudrý a pÅ™ijímám Å¾ivot, jaký je. Ale mÅ¯j okamÅ¾ik skonÄ•il a vracím se zpÄ›t na svu osa
cestu.

Zkazila jsem to, vracím se zpÄ›t do své mysli. Bílý obr je pryÄ•, kamarádku nebudím, uléhám zpÄ›t a uÅ¾ se niÄ•eho nebojím
NeboÅ¥ to, Ä•eho jsem se dneska v noci nejvíc bála, mne poctilo a pÅ™edalo mi svou zku&scaron;enost, kus sebe. Magický
okamÅ¾ik je u konce, srdce mi bije pomaleji a pomaleji, aÅ¾ nakonec na té pláÅ¾i opÄ›t usínám, pod stejným nebem jako to
osamÄ›lé zvíÅ™e. Ne, nebyl to sen. I kdyÅ¾ pÅ™íbÄ›h je to moÅ¾ná banální, je pravdivý a toto setkání se stalo. JANA P
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